Oświadczenie dla określenia stawki VAT
W zakresie konserwacji:
1. Adres obiektu
…………………………………………………………………………………………………
……………….
2. Przeznaczenie obiektu
…………………………………………………………………………………………………
……
3. a) Powierzchnia obiektu budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB
dział 11 (tj. budynki mieszkalne stałego zamieszkania) ……………………..m²
W tym powierzchnia lokali mieszkalnych
……………………..m²
Powierzchnia lokali użytkowych
………………………m²
b) Procentowy udział powierzchni lokali mieszkalnych do łącznej powierzchni
mieszkalnej i lokali użytkowych_______%
c) ogólna powierzchnia podlegająca konserwacji ……………………m², w tym:
powierzchnia mieszkalna podlegająca konserwacji …………………m²
powierzchnia użytkowa podlegająca konserwacji ……………………m²

4. a) Powierzchnia budynku niemieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB dział 12
……………………m²
W tym powierzchnia lokali mieszkalnych
……………………..m²
Powierzchnia lokali użytkowych
………………………m²
b) Procentowy udział powierzchni lokali mieszkalnych do łącznej powierzchni
mieszkalnej i lokali użytkowych_______%
c) ogólna powierzchnia podlegająca konserwacji ……………………m², w tym:
powierzchnia mieszkalna podlegająca konserwacji …………………m²
powierzchnia użytkowa podlegająca konserwacji ……………………m²
5. a) Powierzchnia obiektów sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex1264 (wyłącznie
budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką
lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych
…………………m².
b) powierzchnia podlegająca konserwacji …………………m²
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W zakresie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub
przebudowy obiektów zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem
mieszkaniowym
Adres obiektu
……………………………………………………………………………………………………………
…….
1. Przeznaczenie obiektu
…………………………………………………………………………………………………
……
2. a) Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu budownictwa mieszkaniowego
sklasyfikowanego w PKOB dział 11 (tj. budynki mieszkalne stałego zamieszkania) –
budynki wielorodzinne ……………………..m², w tym:
b) Łączna użytkowa powierzchnia lokali mieszkalnych ……………………..m²
w tym:
c) Łączna użytkowa powierzchnia lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej
mieszkania nie przekraczającej 150 m² (budownictwo społeczne)
……………………..m²

d) Powierzchnia lokali powyżej 150 m2 podlegająca opodatkowaniu wg obniżonej
stawki zgodnie z art. 41 ust 12c liczona tak ja podano w nawiasie (liczba lokali o
powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2 pomnożona przez 150 m2)
…………………..
e) Powierzchnia lokali użytkowych
………………………m²

3. określenie proporcji uzasadniającej zastosowanie 8% stawki podatku VAT
[(2c+2d)/2a]*100%

4. a) Powierzchnia użytkowa budynku niemieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB dział
12
……………………m², w tym:
b) Łączna użytkowa powierzchnia lokali mieszkalnych ……………………..m²
w tym:
c) Łączna użytkowa powierzchnia lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej
mieszkania nie przekraczającej 150 m² (budownictwo społeczne)
……………………..m²
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d) Powierzchnia lokali powyżej 150 m2 podlegająca opodatkowaniu wg obniżonej
stawki zgodnie z art. 41 ust 12c liczona tak ja podano w nawiasie (liczba lokali o
powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2 pomnożona przez 150 m2 )
e) Powierzchnia lokali użytkowych

………………………m²

5. określenie proporcji uzasadniającej zastosowanie 8% stawki podatku VAT
[(4c+4d)/4a]*100%

6. a) Powierzchnia użytkowa obiektu budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w
PKOB dział 11 (tj. budynki mieszkalne stałego zamieszkania) – budynki
jednorodzinne ……………………..m², w tym:
c) Powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego przekraczająca 300 m²…………….
m²
Powierzchnia lokali użytkowych
………………………m²
d) Procentowy udział powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego nie
przekraczającej 300 m² do łącznej użytkowej powierzchni mieszkalnej i lokali
użytkowych_______%

Zleceniodawca zobowiązuje się na każde wezwanie/żadanie Zleceniobiorcy oraz organów
podatkowych i skarbowych przedstawić do wglądu lub udostępnić kopię kompletnej dokumentacji
techniczno – budowlanej lub innej określającej lub uzasadniającej dane zawarte w niniejszym
oświadczeniu. Zleceniobiorca o konieczności udostępnienia dokumentacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim powiadomi Zleceniodawcę listem poleconym lub faxem na nr fax: …………z
wyprzedzeniem 7-dniowym
Zleceniodawca oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Zleceniobiorcy powstałe na
skutek wskazania przez Zleceniodawcę błędnych lub nieprecyzyjnych danych dotyczących
świadczonych usług lub urządzeń będących przedmiotem tych usług, jak też wynikające z
nieposiadania przez Zleceniodawcę lub posiadania niekompletnej lub wadliwej dokumentacji
techniczno – budowlanej lub innej określającej lub uzasadniającej dane zawarte w niniejszym
oświadczeniu.

Data i czytelny podpis Zleceniodawcy

3

